PODMÍNKY SOUTĚŽE SKRYTÁ PAMĚŤ MORAVY
VI. ročník literární soutěže
„Skrytá paměť Moravy“ (2011/2012)
Ve smyslu statutu literární soutěže pro mládež Skrytá paměť
Moravy vyhlašuje Rada Jihomoravského kraje podmínky
VI. ročníku 2011/2012.
Téma soutěže:
Literární prozaický text na téma
Továrna Evropa … vyrobeno na Moravě.
Co Moravu spojuje s Evropou a co je naopak rozděluje?
Záleží ještě na tom, kde v Evropě se člověk narodí?
Téma může být uchopeno jako příběh lidí, věcí nebo myšlenek,
které se zrodily na Moravě a (ne)dokázaly ovlivnit evropskou
společnost. Nabízí také možnost literárně ztvárnit proces
sjednocování Evropy z nejrůznějších úhlů pohledu
a v konkrétních důsledcích pro život jednotlivce.
Účastníci soutěže:
Soutěže se mohou zúčastnit mladí lidé, kteří ke dni uzávěrky
přihlášek dosáhli minimálně věku 12 let a maximálně 19 let.
Účastníkem soutěže se autor stává odesláním podepsané přihlášky
(u soutěžících mladších 18 let je nutný i podpis zákonného
zástupce) a soutěžního prozaického textu v elektronické podobě
a v pěti vytištěných exemplářích nejpozději do 31. března 2012
na adresu:
Památník písemnictví na Moravě, Klášter 1, 664 61 Rajhrad
e-mail: pamet@muzeumbrnenska.cz
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Uzávěrka přihlášek, vyhlášení výsledků:
Uzávěrka přihlášek je 31. března 2012.
Slavnostní vyhlášení vítězů a autorské čtení vítězných literárních
textů se uskuteční ve druhé polovině června 2012
v pobočce Masarykova muzea v Hodoníně – Slovanském hradišti
v Mikulčicích, NKP, za přítomnosti veřejnosti.
S umístěním na prvních třech místech
jsou spojeny peněžité odměny ve výši:
I. kategorie:
		
		

1. cena 3 000 Kč
2. cena 2 000 Kč
3. cena 1 000 Kč

II. kategorie
		
		

1. cena 6 000 Kč
2. cena 5 000 Kč
3. cena 4 000 Kč

Statut soutěže je umístěn na webových stránkách vyhlašovatele
a organizátorů soutěže:
www.kr-jihomoravsky.cz
www.masaryk.info
www.muzeumbrnenska.cz

Soutěžní kategorie:
Soutěž je podle věku soutěžících rozdělena do dvou kategorií:
I. kategorie: texty autorů ve věku od 12 do 15 let (k 31. 3. 2012)
II. kategorie: texty autorů ve věku od 16 do 19 let (k 31. 3. 2012)
Každý autor může soutěž obeslat pouze jedním, a to dosud
nepublikovaným textem v českém jazyce v rozsahu:
I. kategorie: 1–3 normostrany prozaického textu
		
(1 800–5 400 znaků)
II. kategorie: 4–10 normostran prozaického textu
		
(7 200–18 000 znaků)
Rukopisy se nevracejí.
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PŘIHLÁŠKA

do VI. ročníku literární soutěže
Skrytá paměť Moravy
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Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Telefonní číslo soutěžícího (případně zákonného zástupce):
E-mail:
Adresa školy:
Název soutěžní práce:

Kategorie:
Čestně prohlašuji, že přihlašovaný text je výhradně mým vlastním dílem.
Souhlasím s vyhlášenými podmínkami soutěže.
Podpis soutěžícího
(případně zákonného zástupce):
Datum:
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